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األربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

«بيتكوين» حتقق مكاسب 
صاروخية وتقفز ٢١٪.

«الداخلية»: تخصيص فرق لتطبيق 
قرار مجلس الوزراء ملنع 

التجمعات.

   يا جماعة ساعدوهم وااللتزام   فتش عن املستفيد!
مو عيب وعدم االلتزام مو شجاعة.

 

أبعد من الكلمات
«ناقشنا الشعر في الحصة مع الصغار»

األمير هاري والدوقة ميغان يفاجئان 
افتراضية  تالميذ مدرسة بزيارة 
أثناء حصة تعلم عن بُعد مدة ٤٥ 

دقيقة.

«أساؤوا معاملتي في المدرسة الداخلية»

پاريس هيلتون تشهد في محكمة 
أميركية حول إساءات تعرضت لها 
في مدرسة داخلية أميركية في سن 
١٧ سنة، مطالبة بتطوير الرقابة على 

املدارس الداخلية.

«مهاراتي تتفوق على أي ممثلة أخرى في الكون»

كانغانا رانو، ممثلة بوليوود، تصف 
بأنها ميريل ستريب وغال  نفسها 

غادو في ممثلة واحدة.

«ابني الصغير توفي بجرعة زائدة، بعد تمكن المهربين 
من توصيلها إلى المنزل»

الطبيبة األميركية،  د.لورا بيرمان، 
حتــذر من تطــور عمــل مهربي 
املمنوعــات، ومتكنهم من توصيل 

املمنوعات إلى املنازل.

«تعمدت كسر ربط الجمهور والنقاد لشخصيتي 
بمسلسل فريندز»

چينيڤر أنستون، املمثلة األميركية 
تقول إنها تعمدت تنويع أعمالها الفنية 
متنوعة كي تكسر الربط األبدي بينها 

وبني مسلسل «فريندز» الشهير.
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Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

نايف جاسر البعيص املطيري: ٩١ عاماـ  ت: ٩٩٤٩٧٦٣٠ـ  ٩٩٠٧٣٧٣٥ 
ـ شيع.

محمد ظاهر حبيب كرم: ٦٥ عاما ـ ت: ٩٩٠٤٣٥٥١ ـ ٩٩٢٢٢٢٩٨ 
ـ شيع.

نعمات علي قطب خليفة، أرملة سليمان إبراهيم منصور بوحيمد: 
٦٩ عاماـ  ت: ٩٩٧٠٠٩٩٩ـ  ٩٩٧٤٤٤٠٤ـ  ٦٠٠٩٩٢٠٠ـ  شيعت.
زهرة محمد علي اخلواجة، أرملة علي حسن اخلواجة: ٧٢ عاما ـ 

ت: ٦٦٦٢٢٠٧٢ ـ شيعت.
هيفاء عبدالرضا حسن األستاذ: ٥٢ عاماـ  ت: ٩٩٥٩٥٦٥١ـ  ٩٩٦٥٥٨٦٧ 

ـ شيعت.
عوض عبدالرحمن أحمد الشــويب: ٧٣ عامــا ـ ت: ٦٧٠٦٦١١١ ـ 

٩٩٨٤٠٤٠٨ ـ شيع.
صبيحه جمعة كرمي قريشي: ٧٢ عاماـ  ت: ٦٦٠٠٢١٤٢ـ  ٩٩٧٥٥٠٥١ 

ـ شيعت.
حمود عطيه خليفة الشعبان: ٧٤ عاماـ  ت: ٩٩٦٧٦٧٣٦ـ  ٩٩٨٧٣٢٤٢ 

ـ شيع.
ناهدة إبراهيم الكليب، زوجة سليمان عبداهللا جابر اجلالهمة: ٥٩ 

عاما ـ ٦٦٠١٧٧٤٧ ـ شيعت.
جازي عبيد مّرعي العنزي: ٨٣ عاما ـ ت: ٩٧٢٠٠٩١٢ ـ ٩٩٤٨٨٠٠٥ 

ـ شيعت.

احلربي لـ«األنباء»: كثرة العناكب في البيت تدل على تسلط الزوجة

املودة ألن أدمغتهم تفتقد األجزاء 
الرئيســية املرتبطة بالعاطفة كما 

في البشر.
وبالنسبة لي فإن رؤيتي العلمية 
تبعا لدراســة أجريتها  مختلفة، 
«الليدي  شخصيا على حشــرة 
بق» فــي بريطانيــا، حيث قمت 
بقطع قرون االستشعار لعدد من 
اإلناث والذكور لتحديد أثر ذلك على 
مسيرة حياتها. ولألسف وجدت 
أن الذكور أكثــر تأثرا من اإلناث 
بسبب فقدان قرونهما، فامتنعوا 
عن األكل وقلت حركتهم وماتوا 

جميعا قبل اإلناث.
هل تعلمون، أن هناك حشرات 
تعتني بصغارها وتوفر لهم الغذاء 
واحلماية حتى ان البعض منها مثل 
حشرة املن جتعل صغارها يتغذون 
على سوائل جسمها وهذه حقيقة 

ومن صميم أبحاثي.

النمل فينجذب أكثر لطاقة البيوت 
الفقيرة، والغيرة جتذب الصراصير 
األميركية. ولألسف طاقة البيوت 
التي تكثر فيها كلمات الشتم والسب 
جتذب إليها الوزغ «البريعصي».

كما كتب تشــالز داروين في 
عــام ١٨٧٢ في كتابه «التعبير عن 
العواطف في اإلنسان واحليوانات» 
الغضب  أن احلشرات «تعبر عن 
تبعا  واإلرهاب والغيرة واحلب». 
لدراسات عديدة أجراها معهد علم 
األعصاب في جامعة نيوكاسل في 
إجنلترا، كذلك عالم األحياء كلينت 
بيري من كوين ماري، جامعة لندن، 
حيث ثبت أن النحل لديه مشاعر 
وممكن أن يتهيج «يعصب» ويتخذ 

قرارات كثيرة إذا آذاه اإلنسان.
ومع ذلك، التزال الفكرة مثيرة 
للجدل للبعض فيجدون أنه ال ميكن 
أو  بالعاطفة  أن تشعر  للحشرات 

يكثر فــي البيوت التي يتســم 
بالتكبر والغرور، فيما  أصحابها 
وجود العناكب يدل على الغنى واملال 
الوفير أو تسلط الزوجة على الزوج. 
ويعتقد أن توتر اإلنسان يجذب في 
أما  املنزلي.  الذباب  أغلب األحيان 

من تواجد احلشرات ويحاولون 
التخلــص منها مــن دون فائدة، 
متسائلة: فما سبب وجود احلشرات 
بالرغــم من اتبــاع أغلبنا جميع 
إجراءات النظافة واملكافحة املكلفة؟
وتابعت: مواســم احلشرات 
معروفــة ولكن فــي الكثير من 
األحيان جند البعض منها يتواجد 
ويجول في املنزل خارج موسمه 
مثل النمل والصراصير والبعوض 
أواآلفات املنزلية مثل الوزغ. فهل 
هذه احلشــرات ظهرت لتنقل لنا 
رسائل عن طاقة خفية أو لوجود 

خلل ما في املنزل؟
وأضافت احلربي: من الدراسات 
املتعلقــة بطاقة اجلذب  الطريفة 
كشفت دراسة ميدانية أجراها عالم 
أميركي أن تواجد احلشــرات في 
بعض األحيــان مرتبط بالعالقات 
األسرية، فعلى سبيل املثال البعوض 

قالت خبيرة علم احلشــرات 
واألستاذ املســاعد بقسم العلوم 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
د.جنان احلربي إن احلشرات تعرف 
ومتيز أنواع الطاقة املختلفة ألنها 
متتلك جهــازا عصبيا وهرمونيا 
متكامال يعمل بدقــة، بل تتفوق 
على اإلنسان في قدرتها على رؤية 
املوجات غير املرئية التي تخدمها 
في حتركاتها مثل األشــعة فوق 
البنفسجية وحتت احلمراء مثل 
البعوض وأنواع عديدة من البق، 
مضيفة: فاحلشــرات تشعر إذن 
بطاقتنا السلبية واإليجابية مثل بقية 
الكائنات احلية كالقطط والكالب، 
وهو ما قد يســهم فــي اإلجابة 
عن الســؤال «هل لدى احلشرات 

إحساس؟».
وأضافت احلربي في تصريح 
لـ«األنباء»: يعاني الكثير من الناس 

خبيرة علم احلشرات قالت إن دراسة ميدانية أجراها عالم أميركي كشفت أن التوتر يجذب الذباب.. والبعوض يكثر في بيوت املتكبرين

د.جنان احلربي

النمل ينجذب أكثر لطاقة البيوت الفقيرة والغيرة جتذب الصراصير األميركية وكلمات الشتم والسّب جتتذب «البريعصي»

ترامب أمسك بيد ماي فاتصلت بزوجها!

ما مدى ثراء ملكة بريطانيا؟ وملاذا تخفي استثماراتها؟

كان واضحا ان رئيسة احلكومة البريطانية تيريزا ماي 
تعلق آماال كبيرة على اجتماعها بالرئيس األميركي دونالد 
ترامب (في بداية واليته) وذلك بعد أيام قليلة على تنصيبه 
وبشكل خاص فيما يتعلق باحلصول على التزام صريح منه 
بالناتو. كانت تريد، كما يقول املثل، ان تضرب احلديد وهو 
ساخن وقبل ان يقســو عوده في الرئاسة. ولكن مساعيها 
لم متن باخليبة فقــط بل حتولت الزيارة أيضا الى فرصة 
لترامب لكي يشــدد على االعتقاد الشــائع في واشنطن بأن 
مــاي سياســية ضعيفة. وبدال من الكلمــات الصريحة جلأ 
ترامــب الى مالذه املفضل وهو وســائل االعــالم لكي يعبر 
عــن ذلك االعتقاد في ما وصفته صحيفة «الغارديان» بأنه 

جتاوز ملجرد الديبلوماسية.
بالطبــع لم يعرف عــن ترامب انه يقيــم وزنا لألصول 
الديبلوماســية ولكن مشــهد خروجه مع مــاي الى حديقة 
البيت األبيض وهو ممســك بيدها كان بالرغم من ايحاءاته 

السياسية ميثل جتاوزا غير معهود لألعراف.
فمن جهة ال بد انه كان يدرك النفور االجنليزي التقليدي 
من االحتكاك اجلسدي، ولكنه وجد الفرصة سانحة الستخدام 
االمساك بيد ماي كتعبير عن الفوقية والقوة مقابل الضعف، 
مــع ان البعــض أثار احتمال انه كان يتــوكأ على ماي أكثر 
مما كانت تتوكأ عليه نظرا لرهاب األدراج الذي يعاني منه.
هذه احلادثة تطرق اليها برنامج وثائقي تعرضه محطة 
«بي بي ســي»، كاشــفا عن ان ماي وجدت نفسها في وضع 
محرج ألنه لم يكن باســتطاعتها االفالت من قبضة ترامب 
احملكمة. وفي وقت الحق أســرت ملرافقيها بأنه يجب عليها 
االتصال بزوجها، الطالعه على انها كانت تشــبك يدها بيد 

رجل آخر قبل ان يشاهد الصورة على وسائل االعالم.

على الرغم من القوائم التي 
تنشرها الصحف البريطانية 
سنويا عن أكثر البريطانيني 
ثراء، وعلى الرغم من حقيقة 
ان ملكة بريطانيا هي من كبار 
األثرياء، فإنــه ال أحد يعلم 
على وجه اليقني حجم ثرائها.
وبحسب رينشارد كيه 
في «الديلي ميل»، فإن امللكة 
التي تستخدم منذ زمن مدفأة 
كهربائية بســيطة ومزيال 
لطالء األظافر رخيص الثمن 
متتلك بالفعل ثروة طائلة 
موزعــة على أعمــال فنية 
ومجوهرات وخيول سباق 
أصيلة وحتى شبكات النتاج 
الكهرباء بطاقة الرياح، ولكن 
مقدار هــذه الثــروة يبقى 
غامضا، مع ان احدث قائمة 
ألثرياء بريطانيا نشــرتها 
صحيفة «صنــداي تاميز» 
وضعت امللكــة في املرتبة 
٣٧٢ بني أكثر ١٠٠٠ شخصية 
فــي البــالد ثــراء، وقدرت 

كشف قبل ما يزيد على ثالثني 
عاما ان امللكة متتلك أســهما 
واســتثمارات غيــر معلنــة 
مخبأة بعيدا عن األنظار في 
شــركة غامضــة، وكان من 
مبررات إخفاء هذه احملفظة 
من األسهم ان معرفة الناس 

بها ميكن ان تؤثر على سوق 
االسهم، اضافة الى ذلك هنالك 
اخلشية من ان يؤدي الكشف 
عن الشركات التي تستثمر 
فيهــا امللكــة الــى االضــرار 
بهذه الشركات ألن أنشطتها 

ستصبح حتت األنظار.

تيريزا ماي ودونالد ترامب في أول لقاءاتهما بالبيت األبيض

«صنداي تاميز» قدرت ثروة امللكة بـ ٣٥٠ مليون جنيه إسترليني

الصحيفة ثروة امللكة بـ ٣٥٠ 
مليون جنيه إسترليني أي 
أقل بـ ٢٠ مليون إسترليني 
عمــا كانت عليــه في العام 

السابق.
امللكــي  املــؤرخ  وكان 
البريطاني أندرو مورتن قد 

دراجة لورنس العرب الشهيرة 
تعود للحياة.. من فرنسا

انهيار جليدي يحاصر ويقتل 
العشرات في نفق بجبال الهيمااليا

ســان جان ـ أ.ف.پ: يعاود مصنع في منطقة تولوز 
في جنوب غرب فرنسا هذا العام إنتاج دراجات «براف» 
النارية اإلجنليزية الفخمة التي شكلت أسطورة في فترة 
ما بني احلربني العامليتني، وساهم ارتباطها باجلاسوس 
اإلجنليزي امللقب بـ«لورنس العرب» في إكسابها شهرتها.
ويــرى تييري هنرييــت، املدير التنفيــذي لـ «براف 
سابيريور» التي ستتولى من اآلن فصاعدا إنتاج «رولز 
رويس» الدراجات النارية، أن «براف كانت أجمل دراجة 

نارية».
وتعود الشهرة األسطورية لهذه الدراجات إلى لورنس 
العرب، إذ امتلك سبعة منها، وقتل وهو يقود السادسة 

من دون أن تسنح له فرصة التمتع بقيادة السابعة.
فاجلاسوس البريطاني كان يجوب الريف اإلجنليزي 
على دراجته من نوع «براف»، بل وشارك في تطويرها. 
وتوقف مصنع نوتنغهام عن تصنيعها عام ١٩٤٠ نظرا 

إلى تخصيصه للجهود احلربية.
وقد يصل ثمن النماذج «التاريخية» من هذه الدراجات 

النارية إلى ٥٠٠ ألف يورو في املزادات العلنية.
ومن املتوقع أن ينتج مصنع «براف سابيريور» احلديث 
جدا في سان جان قرب تولوز نحو ١٠٠ من هذه الدراجات 

النارية خالل العام ٢٠٢١.

لوكناو (الهند) - رويترز: يسابق رجال اإلنقاذ الزمن 
للوصول لنحو ٣٥ من عمال البناء الهنود احملاصرين في 
نفق بعد يومني من اجتياح املياه لســد كانوا يشاركون 
في بنائه، إثر انفصال جزء من كتلة جليدية وســقوطه 
في نهر مبنطقة جبــال الهيمااليا. وهؤالء العمال ضمن 
١٩٧ شخصا يقول املسؤولون إنهم مفقودون بعد الكارثة 
التي ارتفعت حصيلة قتالها إلى ٢٨ وتسببت في انهيار 

جسور وعزل قرى في املنطقة اجلبلية.
ويعتقــد أن تكدس الصخــور والطمي وحطام البناء 
حدث عندمــا انهارت بحيرة جليديــة تغذيها قمة ناندا 
ديفي، ثاني أعلى القمم اجلبلية في الهند، ليصل السيل 

إلى مجرى نهر دوليجاجنا يوم األحد.
وقال مسؤولون إن معظم املفقودين من العمال املناوبني 
سواء في مشروع تابوفان فيشنوجاد للطاقة الكهرومائية، 
حيث يقع النفق أو في ســد ريشــيجاجنا األصغر الذي 

اجتاحه املياه.
ورفع اجلنود الصخور باستخدام اجلرافات عند مدخل 
النفق الذي ميتد كيلومترين ونصف الكيلو، وأظهر مقطع 
مصور نشرته شرطة احلدود في اجلزء الهندي من جبال 

الهيمااليا رجال اإلنقاذ وهم يفحصون منسوب املياه.
ولم يعرف املسؤولون حتى اآلن سبب الكارثة، لكن 
علماء يحققون في األمر يعتقدون أن سقوطا كثيفا للثلوج 
أعقبه سطوع الشــمس وارتفاع في درجات احلرارة قد 

يكون أدى النهيار الكتلة اجلليدية.

سعر الدراجة بني ٦٠ ألف يورو و١٠٠ ألف

فرق اإلنقاذ في مدخل النفق املنكوب (أ.ف.پ)

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

«الدوامة القطبية» تنزل بدرجات 
احلرارة في كندا إلى ٥٠ حتت الصفر

أوتــاواـ  أ.ش.أ: تشــهد معظم أنحــاء كندا موجة من 
الطقس شديدة البرودة مع بدء «الدوامة القطبية»، حيث 
تشهد بعض املقاطعات انخفاضا في درجات احلرارة إلى 

أكثر من ٥٠ درجة حتت الصفر.
وحذرت شبكة الطقس الكندية من أن مقطعات مانيتوبا 
وألبرتا وسسكاتشــوان ستشهد أسوأ درجات للحرارة 
خــالل تلك الفتــرة، بجانب بعض املناطــق في مقاطعة 

بريتــش كولومبيا. وذكرت وزارة البيئة الكندية 
أنه من املتوقع أن تستمر املوجة شديدة البرودة 

حتى عطلة نهاية األسبوع القادم في منطقة 
«البراري»، مطالبة السكان بتجنب اخلروج 

خوفا من «قضمة الصقيع».


